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Schválená rozpočtová opatření v roce 2017 
zveřejňována dle § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo opatření Datum změny Označení 
rozhodnutí 

Částka příjem Částka výdaj Platnost od 

RO0109 24.7.2017 732/2017 0,00 0,00 26.7.2017 11:17 

RO0110 24.7.2017 728/2017 0,00 0,00 26.7.2017 11:18 

RO0111 24.7.2017 731/2017 0,00 0,00 27.7.2017 8:23 

RO0112 24.7.2017 723/2017 2 000 000,00 2 000 000,00 28.7.2017 8:28 

RO0113 24.7.2017 723/2017 762 215,40 762 215,40 8.8.2017 14:03 

RO0114 7.8.2017 755/2017 547 518,82 547 518,82 11.8.2017 13:22 

RO0115 7.8.2017 755/2017 56 000,00 56 000,00 11.8.2017 13:22 

RO0116 7.8.2017 755/2017 222 467,33 222 467,33 11.8.2017 13:26 

RO0117 7.8.2017 755/2017 335 500,00 335 500,00 11.8.2017 13:31 

RO0118 7.8.2017 755/2017 0,00 0,00 11.8.2017 13:39 

RO0119 7.8.2017 755/2017 0,00 0,00 11.8.2017 13:42 

RO0120 7.8.2017 755/2017 1 255 760,00 1 255 760,00 11.8.2017 13:44 

RO0121 7.8.2017 800/2017 0,00 0,00 21.8.2017 9:51 

 
 
Jedná se o další rozpočtová opatření schválená RM Příbram v roce 2017. 
 
Nahlédnutí do listinné podoby je možné na Městském úřadu Příbram, odboru ekonomickém v době: 
pondělí-čtvrtek od 8-14 hodin a v pátek od 8-13 hodin, také po dohodě na č. tel: 318 402 207, 318 402 213 
nebo 318 402 384. 
 
 

Rozpočtová opatření schválená  RM dne 24.07.2017: 
17) Žádost o dotaci - ŠSK při 3. ZŠ 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 109 
R.usn.č.732/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

1) poskytnutí individuální dotace ve výši 47.000,00 Kč pro Spolek přátel školy při 3. ZŠ Příbram–
Březové Hory, Prokopská 337, 26101 Příbram, IČ 42731577, na projekt s názvem „Činnost 
mládeže - basketbalový oddíl dívek ŠSK při 3.ZŠ Příbram - Březové Hory“, a to z kap. 777 - 
OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím 
zřízeným či založeným, 

 
 

 
 

ČÍSLO JEDNACÍ: MeUPB 75558/2017 

  

VYŘIZUJE: Ing. AlenaPražáková 

TEL/FAX: 318 402 213 

E-MAIL: alena.prazakova@pribram.eu 

DATUM: 21.08.2017 
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2) rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2017, které se promítne na straně 
běžných výdajů v rámci kapitoly 777 – OŠKS ve snížení prvku 3718 (Individuální dotace) o 
částku 47.000,00 Kč a navýšení prvku 3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům) ve stejné 
výši,  

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Spolek přátel školy při 3. ZŠ Příbram–Březové 
Hory, Prokopská 337, 26101 Příbram, IČ 42731577, o poskytnutí dotace ve výši 47.000,00 Kč 
na projekt „Činnost mládeže - basketbalový oddíl dívek ŠSK při 3. ZŠ Příbram - Březové Hory“, 
v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města 
Příbram  č. 1/2016 přijatými ZM dne 27.06.2016, ZM usn.č.503/2016. 

 
 

13) Navýšení investičního příspěvku Základní škole, Příbram VII, 28. října 1 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 110 

R.usn.č.728/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

1) navýšení investičního příspěvku ve výši 103.138,00 Kč z rozpočtu kapitoly 741 - OE 
pro Základní školu, Příbram VII, 28. října 1, 

2) rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2017 v rámci výdajů, to je navýšení 
výdajů kapitoly 788 – Školy a školská zařízení, číslo prvku 3885 (Základní škola, Příbram VII, 
28. října 1 – investiční příspěvek) o částku 103.138,00 Kč, a snížení výdajů kapitoly 741 - OE, 
číslo prvku 3369 (Rezerva z dotačních titulů) o částku 103.138,00 Kč. 

                                                                                                                                                                         
                                                                                                
16) Navýšení investičního příspěvku Alternativní MŠ, Školní 143, Příbram VIII 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 111 

R.usn.č.731/2017        
Rada    s c h v a l u j e  

1) navýšení investičního příspěvku ve výši 220.000,00 Kč z rozpočtu kapitoly 741 - OE pro 
Alternativní MŠ, Školní 143, 261 01 Příbram VIII, 

2) rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2017 v rámci výdajů, to je navýšení  
investičních výdajů kapitoly 788 – Školy a školská zařízení, číslo prvku 2987 (Alternativní MŠ, 
Školní 143, Příbram VIII – investiční příspěvek) o částku 220.000,00 Kč, a snížení výdajů 
kapitoly 741 - OE, číslo prvku 3369 (Rezerva z dotačních titulů) o částku 220.000,00 Kč. 

 

7) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření (a – b) 

R.usn.č.723/2017        
Rada    I.   s c h v a l u j e  

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 112 

7 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 2.000.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 778 - DAD ve stejné výši z důvodu přijetí účelové 
neinvestiční dotace na vlastní uměleckou činnost v roce 2017 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o 
částku 2.000.000,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 778 - DAD ve stejné výši z důvodu přijetí 
účelové neinvestiční dotace na vlastní uměleckou činnost v roce 2017. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0191 741 - OE  4116 34352 1221 Neinvestiční dotace z MK ČR 2 000 000,00 

RP0191 778 - DAD 3311 5336 34352 3449 
Neinvestiční transfer MK - 
divadelní činnost 

2 000 000,00 

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 113 

7 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - 
OE o částku 762.215,40 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace na dětskou skupinu "Berušky" 
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Rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 – OE o 
částku 762.215,40 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí 
neinvestiční účelové dotace na dětskou skupinu "Berušky" 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0192 741 - OE  4116 13013 3691 
Neinv. transfer EU - Dětská 
skupina "Berušky" 

681 982,20 

RP0192 741 - OE  4116 13013 3692 
Neinv. transfer ČR - Dětská 
skupina "Berušky" 

80 233,20 

RP0192 787 - CSZS 4351 5336 13013 3688 
Neinv. dotace EU - Dětská 
skupina "Berušky" 

681 982,20 

RP0192 787 - CSZS 4351 5336 13013 3689 
Neinv. dotace ČR - Dětská 
skupina "Berušky" 

80 233,20 

 
 

Rozpočtová opatření schválená  RM dne 07.08.2017: 
8) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření (a - g) 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ČÍSLO 114 

R.usn.č.755/2017        
Rada    I. s c h v a l u j e  
 
8 a) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 
741 - OE o částku 547.518,82 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu 
přijetí účelové neinvestiční dotace v rámci Výzvy 23 

rozpočtové opatření - změn rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o 
částku 547.518,82 Kč a navýšení výdajů kapitoly 787 - CSZS ve stejné výši z důvodu přijetí 
účelové neinvestiční dotace v rámci Výzvy 23. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0195 741 - OE  4116 13013 3749 Neinv. transfer - výzva 23 - EU 489 885,26 

RP0195 741 - OE  4116 13013 3750 Neinv. transfer - výzva 23 - ČR 57 633,56 

RP0195 787 - CSZS 4351 5336 13013 3751 Neinv. dotace - výzva 23 - EU  489 885,26 

RP0195 787 - CSZS 4351 5336 13013 3752 Neinv. dotace - výzva 23 - ČR 57 633,56 
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8 b) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE o částku 56.000,00 Kč (transfery ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK 
ve stejné výši   z důvodu přijetí příspěvku od Úřadu práce ČR dle Dohody o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze 
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-VZ-5/2016 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 
741 - OE  o částku 56.000,00 Kč (transfery ÚZ 13013) a rozpočtu výdajů kapitoly 749 - MěRK ve 
stejné výši z důvodu přijetí příspěvku od Úřadu práce ČR dle Dohody o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze 
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PBA-VZ-5/2016. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účel.  

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0190 749 - 
MěRK 

6409 5011 13013 003 Nové prac. 
příležitosti (vrátný) - 
VPP, OP 
Zaměstnanost 

3931 82,38 % Platy 34 427,43 

RP0190 749 - 
MěRK 

6409 5011 13013 003 Nové prac. 
příležitosti (vrátný) - 
VPP, OP 
Zaměstnanost 

3930 17,62 % Platy 7 363,57 
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RP0190 749 - 
MěRK 

6409 5032 13013 003 Nové prac. 
příležitosti (vrátný) - 
VPP, OP 
Zaměstnanost 

3935 82,38 % Pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojištění 

3 098,31 

RP0190 749 - 
MěRK 

6409 5032 13013 003 Nové prac. 
příležitosti (vrátný) - 
VPP, OP 
Zaměstnanost 

3934 17,62 % Pojistné na 
veřejné zdravotní 
pojštění 

662,69 

RP0190 749 - 
MěRK 

6409 5031 13013 003 Nové prac. 
příležitosti (vrátný) - 
VPP, OP 
Zaměstnanost 

3933 82,38 % Pojistné na 
sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní 
politiku  zaměstnanosti 

8 607,06 

RP0190 749 - 
MěRK 

6409 5031 13013 003 Nové prac. 
příležitosti (vrátný) - 
VPP, OP 
Zaměstnanost 

3932 17,62 % Pojistné na 
sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti 

1 840,94 

RP0198 741 - OE  4116 13013 001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3928 Nové pracovní 
příležitosti  82,38 % z 
ESF (vrátný na 
ubytovně) 

46 132,80 

RP0198 741 - OE  4116 13013 001 Neinvestiční 
přijaté transfery 

3929 Nové pracovní 
příležitosti 17,62 % ze 
SR (vrátný na 
ubytovně) 

9 867,20 
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8 c) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly   741- OE (dotace ÚZ 13011) o částku 222.467,33 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE 
(rezerva  z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí doplatku na vyplacené finanční 
prostředky nad rámec dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok 2016 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 
741- OE (dotace ÚZ 13011) o částku 222.467,33 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva 
z dotačních titulů) ve stejné výši z důvodu přijetí doplatku na vyplacené finanční prostředky nad 
rámec dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok 2016. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. účelový 

znak 
název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka 

změny 

RP0206 741 - OE  4116 13011 001 
Neinvestiční 
přijaté 
transfery 

2984 Doplatek neinv. dotace 
MPSV z FV na SPOD  

222 467,33 

RP0206 741 - OE 6171 5901  001 Ostatní 3369 Rezerva z dotačních titulů 222 467,33 
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8 d) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 
741 - OE o částku 335.500,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z důvodu 
přijetí 3. splátky neinvestiční účelové dotace  na "Zajišťování regionálních funkcí knihoven ve 
Středočeském kraji" 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení příjmů kapitoly 741 - OE o 
částku 335.500,00 Kč a navýšení výdajů kapitoly 780 - KJD ve stejné výši z důvodu přijetí 3. 
splátky neinvestiční účelové dotace  na "Zajišťování regionálních funkcí knihoven ve 
Středočeském kraji". 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0207 741 - OE  4122 00603 1132 
"Zajištění regionálních funkcí 
knihoven ve Středočeském kraji" 

335 500,00 

RP0207 780 - KJD 3314 5336 00603 3409 
Neinvestiční dotace SČ kraje, 
regionální funkce knihoven 

335 500,00 
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8 e) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů v 
rámci kapitoly 777 - OŠKS 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů v rámci 
kapitoly           777 – OŠKS. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 
č. pož. kapitola paragraf pol. název akce prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0208 777 - OŠKS 3319 5169 001 Kultura, 
sport 

3721 Nákup ostatních 
služeb 

72 358,00 

RP0208 777 - OŠKS 3319 5041 001 Kultura, 
sport 

3765 Odměny umělcům a 
jejich zástupcům 

-72 358,00 
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8 f) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. snížení výdajů kapitoly 
789 - SOSH o částku 244.809,08 Kč a navýšení výdajů kapitoly 739 - TS ve stejné výši 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. snížení výdajů kapitoly 789 - SOSH o 
částku 244.809,08 Kč a navýšení výdajů kapitoly 739 - TS ve stejné výši. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0194 789 - SOSH 2212 5171  3657 Oprava a údržba komunikací -61 805,00 

RP0194 789 - SOSH 2212 5171  3662 Dopravní značení  -122 357,33 

RP0194 789 - SOSH 2219 5171  3742 Opravy chodníků -52 126,00 

RP0194 789 - SOSH 2212 5171  3743 
Osadní výbory - opravy místních 
komunikací 

-8 520,75 

RP0213 739 - TS 3639 5331  546 Neinvestiční příspěvek 244 809,08 
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8 g) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů 
kapitoly 741 - OE o částku 1.255.760,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z 
dotačních titulů) ve stejné výši a úprava rozpočtu výdajů kapitoly 787 - CSZS, tj. navýšení výdajů o 
částku 1.255.760,00 Kč a snížení příspěvku zřizovatele ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb 

rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města na rok 2017, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly 
741 - OE o částku 1.255.760,00 Kč a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 741 - OE (rezerva z 
dotačních titulů) ve stejné výši a úprava rozpočtu výdajů kapitoly 787 - CSZS, tj. navýšení výdajů o 
částku  
1.255.760,00 Kč a snížení příspěvku zřizovatele ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb. 

Změna se v rozpočtu města promítne takto: 

č. pož. kapitola paragraf pol. 
účelový 

znak 
prvek 

rozpočtu 
popis částka změny 

RP0215 741 - OE 6171 5901  3369 Rezerva z dotačních titulů 1 255 760,00 

RP0215 787 - CSZS 4351 5331  3475 
Neinvestiční příspěvek od 
zřizovatele 

-1 255 760,00 

RP0215 741 - OE  4122 13013 4142 
Neinv. dotace  KÚ - CSZS - 
azylový dům - 85  % 

1 067 396,00 

RP0215 741 - OE  4122 13013 4144 
Neinv. dotace KÚ - CSZS - 
azylový dům - 15 % 

188 364,00 

RP0215 787 - CSZS 4351 5336 13013 4143 
Neinv. dotace KÚ - CSZS - 
azylový dům - 85 % 

1 067 396,00 

RP0215 787 - CSZS 4351 5336 13013 4145 
Neinv. dotace KÚ - CSZS - 
azylový dům - 15 % 

188 364,00 
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R.usn.č.800/2017        
Rada    s c h v a l u j e 
54) Žádost o dotaci na akci „Den pro zvíře“ 
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1) poskytnutí individuální dotace ve výši 45.000,00 Kč pro spolek Ne množírnám, z.s., Příbram  
V-Zdaboř, Šachetní 392, IČ 04708181 na projekt s názvem „Den pro zvíře“, a to z kap. 723-
OŽP, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím 
zřízeným či založeným, 

2) rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města na rok 2017, t.j. navýšení rozpočtu výdajů kap. 
723 – OŽP, číslo prvku 4154 o částku 45.000,00, Kč  a snížení výdajů kap. 777 – OŠKS, číslo 
prvku 3718 individuální dotace ve stejné výši z důvodu poskytnutí individuální dotace spolku 
Ne množírnám, z.s., 

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Ne množírnám, z.s., Příbram V-Zdaboř,  
Šachetní 392, IČ 04708181 o poskytnutí dotace ve výši 45.000,00  Kč na projekt „Den pro 
zvíře“, v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu 
města Příbram č. 1/2016. 

 
 
 

 
 
 
 
Ing. Venuše Štochlová v. r. 
vedoucí odboru ekonomického 


